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Kære læser,

Med årets første seks måneder gået er status et foreløbigt 
2018, der ikke har budt på større udsving. Det er vores 
forventning at andet halvår vil give lidt højere afkast på 
aktieinvesteringerne mens obligationerne forventes at holde 
niveauet med moderate rentestigninger i horisonten. 

Årets store temaer såsom Nordkoreas truende adfærd, fandt 
sin foreløbige afslutning ved mødet med Trump. Selv om 
Kim Jung-uns regime er svært at stole på, så tyder meget 
på at der fremover ikke vil være samme frygt for angreb og 
fi nansmarkederne vil derfor fortsat ignorere situationen. 

Et andet tema der prægede nyhederne ved årets start var 
den boblende entusiasme for kryptovalutaer, med Bitcoin 
i spidsen. De seneste måneder har dog ikke bragt fornyet 
glamour til denne verden, - kursen er dalet og siden årsskiftet 
er Bitcoin næsten halveret i værdi. Det tyder således ikke på 
at kryptovalutaernes store gennembrud er lige om hjørnet. 
Der er fortsat for mange problemer, såsom hackerangreb og 
hvidvask, der står i vejen. 

Det tema der således vejer tungest er centralbankernes 
rentepolitik. Her er den længe planlagte rente normali-
sering fra FED fortsat på skinner, hvor året har budt på 
to rentestigninger. Hos ECB er vi i en tidligere fase, og 
rentestigninger herfra er lagt i støbeskeen til tidligst efteråret 
2019. Finansmarkederne kan godt lide forudsigeligheden, og 
vi forventer at dette billede vil fortsætte uforandret resten af 
året. 

På nøgletalsfronten er der dog tegn på svaghed på enkelte 
fronter. Særligt de tidligere så positive europæiske nøgletal 
peger nu nedad når det kommer til forretningslivets 
forventninger til fremtiden. Der er tale om fald fra høje 
niveauer, og afmatningen giver mening i lyset af at den 
økonomiske vækst er fl adet ud. 

Der er ingen tvivl om at den påbegyndte globale handelskrig 
også sætter sine spor. Trump mener at han kan vinde en krig 
på told og handelsrestriktioner, mens Kina og Europa svarer 
igen med både kritik, modsvar og trusler om yderligere 
tiltag. Et lyspunkt er de alliancer der nu dannes uden om 
USA, hvor lande som Australien og Canada har samtaler om 
at indgå aftaler direkte med EU og Kina. USA’s enegang kan 
således bane vejen for mere multilateral handel uden om USA, 
- spørgsmålet er så blot hvem der har de største muskler. 

Trump lader til at have selvtilliden i orden, men de kommende 
måneder vil vise om præsidenten vil fastholde den hårde linje, 
eller om interne politiske kampe vil tvinge ham til at bløde op. 

I lyset af udsigten til svagere nøgletal og en påbegyndende 
afmatning vælger vi at anbefale en neutral aktieandel. 
Anbefalingen sænkes således fra den tidligere anbefaling om 
overvægt af aktieandelen. Ændringen giver en beskyttelse mod 
skuffelser på regnskabs- og nøgletalsfronten, men bevarer 
eksponeringen mod aktiemarkedet.

 

Aktier 

De seneste måneder har budt på en relativt begivenhedsløs 
og sidelæns bevægelse på de større aktieindeks. Den 
amerikanske regnskabssæson har vist at virksomhedernes 
indtjening er helt i top, og selv om forventningerne 
var tårnhøje, blev de indfriet ved afl æggelserne for 2. 
kvartal. Årets første kvartal bød på en vækst på hele 25 
pct. mens tallet for andet kvartal formentlig ender på 19 
pct. Spørgsmålet er således om de kommende kvartaler 
vil vise en afmatning eller om vi vil se fortsat fremgang. 
Forventningerne går på en vækst i Q3 på 21 pct. mens Q4 
forventes omkring 17 pct. Det er blandt andet Trumps 
skattereform der har givet et ekstra boost til indtjeningen, 
og samtidig viser forbrugerne stor tiltro til opsvinget 
ligesom mindre erhvervsdrivende udviser historisk høje 
fremtidsforventninger. Der er således meget der taler for 
at fremgangen kan fortsætte, men spørgsmålet er om FEDs 
rentestigninger vil stikke en kæp i hjulet.

Trumps skattepolitik, sammenholdt med den lave rente, 
har givet et stort rygstød til amerikanske Small Cap aktier. 
Disse er nu blevet ganske dyre og vi ser derfor større værdi 
i amerikanske Large Cap selskaber. Large Cap har en langt 
større global eksponering for deres omsætning og indtjening, 
ligesom værdiansættelsen er mere attraktiv. 

For europæiske selskaber er indtjeningsvæksten generelt 
lavere end i USA. Det skyldes at Europa er længere tilbage 

Aktier Neutral

Obligationer Neutral

Kontanter Neutral
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i konjunkturforløbet, hvilket både giver udfordringer og 
muligheder. Potentialet for europæiske aktier er således 
større, men hvis konjunkturerne fortsat fl ader ud kan der 
komme bump på vejen. Det er en balancegang, hvor vi 
fortsat anbefaler europæiske og dermed danske aktier i 
porteføljen. De har en mere attraktiv værdiansættelse og 
bliver understøttet af en lempelig pengepolitik i en lang 
periode endnu. 

Graferne viser udviklingen for amerikanske Small Cap 
(Russell 2000 Index) og Large Cap (S&P 500 Index) aktier, 
samt Euro stoxx 50 alle målt i danske kroner. 

Obligationsmarkedet

Obligationsmarkedet har i de seneste uger fokuseret på 
rentemøderne i de to store centralbanker. Fra USA fi k vi den 
forventede renteforhøjelse, men lidt overraskende viste FEDs 
”meningsmåling”, de såkaldte Dot Plots, at medlemmerne 
af centralbankens rentekomite nu forventer at hæve 
renten yderligere to gange i indeværende år. Dermed kan 
amerikanerne nå op på fi re forhøjelser i år. 

Baggrunden for de amerikanske renteforhøjelser er at 
økonomien kører på fuldt tryk, og den amerikanske 
vækstmotor har endda fået yderlige damp under kedlerne 
som følge af de skattelettelser der blev vedtaget ved årsskiftet. 
Den stærke økonomi viser sig blandt andet ved et fortsat 
fald i arbejdsløsheden, der er nede på 3,8 pct. og nu også i 
form af stigende lønninger.  Den stærke økonomi og faldet 
i arbejdsløsheden er naturligt en kombination som får 
centralbanker til at hæve renten i et forsøg på at dæmpe 
udviklingen og dermed forlænge levetiden for opsvinget. 
Under normale omstændigheder vil renten i denne fase af 
konjunkturcyklen være højere end tilfældet er på nuværende 
tidspunkt. Eftervirkningerne af fi nanskrisen og den ekstreme 
pengepolitik gør dog at centralbanken denne gang er bagud 
i forhold til hvad der er normalt. Det er også en del af 
forklaringen på at tempoet i renteforhøjelserne bliver sat 
op, således at FED kan dæmpe væksten og dermed forlænge 
opsvinget. 

ECB holdt rentemøde i sidste uge og her havde Draghi og CO. 
en lille overraskelse i ærmet. Meldingen var at centralbanken 
forlænger opkøbsprogrammet således at der i fjerde 
kvartal bliver købt obligationer for 15 mia. EUR månedligt. 
Programmet vil derefter stoppe ved årets udgang. For at give 
markedet et mere klart billede af, hvornår en renteforhøjelse 
kan komme på tale, meddelte ECB at de tidligst vil hæve 
renten i tredje kvartal 2019.  Markedsreaktionen efter 
meddelelsen var et mindre rentefald, idet en del investorer 
havde ventet at første forhøjelse ville komme inden sommeren 
2019.

Det europæiske vækstbillede er noget anderledes end det 
amerikanske. Flere faktorer spiller ind: der fi ndes ikke 
yderligere fi nanspolitiske stimuli til at sætte mere fut i 
økonomien; fra politisk side bliver der fra fl ere kanter endda 
kastet grus i maskineriet i form af manglede europæisk 
sammenhold (læs: Ny regering i Italien) og senest er der 
nu udbrudt intern splid hos de konservative i Tyskland. 
Med intern europæisk splittelse er det svært at se hvordan 
der kan skabes et seriøst modspil til den nye amerikanske 
handelspolitik, der i den grad er baseret på Trumps løfte om at 
sætte ”America First”.  At USA nu sætter sig selv først så vi på 
G7 mødet som endte farceagtigt

med manglende opbakning til et slutkommuniké samt 
efterfølgende udfald via twitter fra Trump mod den 
canadiske premierminister Trudeau som var vært. Her 
blev det igen understreget at Trump ikke lægger vægt på 
sammenhold med de sædvanlige allierede.

Til gengæld er interessen for at fi nde nye venner helt i top. 
Trump mødtes med lederen af Nordkorea, Kim Jong-un, 
og det lader til at de kunne blive enige om at fortsætte de 
seneste måneders tilnærmelse. Nu må tiden vise om der er 
basis for at tro på bedre tider i forholdet mellem Nordkorea 
og omverdenen.

Udsigten til et mere grumset risikobillede med amerikansk 
inspirerede toldmure og splittelse internt i EU giver 
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anledning til en ændring på den strategiske horisont. 
BankNordik anbefaler nu en opjustering til neutralvægt på 
obligationer på bekostning af den tidligere nævnte ændring 
af aktieandelen, og fastholdelse af en neutral andel kontant. 
Vi vurderer at det er ønskværdigt med en forøgelse af det 
risikojusterende element i porteføljerne. Vi anbefaler at 
denne forøgelse sker i traditionelle danske obligationer da en 
eventuel eskalering af den globale handelskrig ikke vil være 
godt for de mere risikobetonede obligationstyper. 

Set gennem brillerne på en dansk låntager må de forgående 
afsnit have været positiv læsning, da der fortsat er udsigt 
til lave renter, om end BankNordik klart vurderer at vi 
har set bunden i rentemarkedet i denne omgang. Vores 
forventninger til det kommende år er fortsat moderat 
stigende renter. Med de mange risikofaktorer der er i spil, 
kan vi dog på ingen måde udelukke at der kan komme kortere 
perioder hvor renterne vil falde tilbage og dermed give 
kortvarige lukrative konverteringsmuligheder.

Valutamarkedet

Det er måske en overdrivelse at sige, at geopolitiske 
spændinger er væk, som beskrevet tidligere, men man kan 
vist godt sige, at en del af spændingerne, der har været 
nu i snart lang tid, er ved at bløde lidt op. Startskuddet til 
opblødningen var i slutningen af april i år, hvor lederne fra 
Syd- og Nordkorea holdt topmøde - det første i over 11 år. 
På mødet underskrev lederne – Sydkoreas præsident Moon 
Jae-in og Nordkoreas leder, Kim Jong-un - en aftale om at 
skabe en “permanent” og “solid” fred mellem de to lande 
samt at gøre den Koreanske Halvø atomvåbenfri. Den stærkt 
militariserede grænse mellem de to lande skal nu omdannes 
til en “fredszone”. Der er dog udbredt skepsis om hvorvidt 
Nordkoreas leder er parat til at opgive det atomarsenal, hans 
land har udviklet og forsvaret gennem årtier.

Forholdet mellem USA og Nordkorea har også været turbulent 
i lang tid, og den verbale krig mellem Trump og Kim Jong-un 
har til tider været hård. Begge lande har atomvåben, og ind til 
for nylig truede de to statsledere med at affyre våbnene mod 
hinanden. De fjendtlige toner ser dog ud til foreløbig at være 
ændret, idet der for første gang er holdt topmøde i Singapore 
mellem USA’s præsident og Nordkoreas diktator.  

Det altoverskyggende emne på topmødet var Nordkoreas 
atomvåben, som USA vil have at de opgiver. Til gengæld ville 
Kim Jong-un have ophævet de omfattende handelssanktioner 
Nordkorea er ramt af samt en garanti for, at USA ikke 
angriber hans land. Udover det ønsker Jong-un at Sydkorea 
og USA holder op med de militærøvelser, de i årevis har 
holdt nær grænsen til Nordkorea. På grund af brud på 
menneskerettigheder og kriminelle aktiviteter og en langvarig 
stræben efter at udvikle atomvåben, har landets forhold til 
omverden været dårligt, og Nordkorea har derfor været en 

isoleret stat i årtier. Om den aftale der nu er underskrevet 
mellem USA og Nordkorea, der på flere punkter ligner den, 
der blev underskrevet mellem Syd- og Nordkorea, udmønter 
sig i mere ro på markederne vil alene tiden vise. Den øgede ro 
på den geopolitiske scene er dog på ingen måde negativt for 
markederne – tværtimod. Dollaren begyndte også at styrkes 
over for euroen efter mødet mellem Syd- og Nordkorea, og 
senere fik USD rigtigt vind i sejlene på grund af dårligere 
økonomiske tal fra Europa samt politiske- og økonomiske 
uroligheder i Italien.

I Storbritannien kæmper Theresa May en hård kamp for at 
beholde magten. Der har ikke været de helt store fremskridt 
i forhandlingerne med Brussels de sidste måneder, og 
forhandlingsdelegationen har nogle besværlige forhandlinger 
de kommende måneder. De største og mest besværlige slag 
for May den sidste tid har været interne, hvor de konservative 
flere gange har været tæt på at miste magten, idet ministre 
har truet med at trække støtten til regeringen tilbage fordi de 
ikke deler Mays opfattelse af, hvordan man skal tage det næste 
træk i forhandlingerne med EU. 

EUR – USD 

Der er fortsat gang i hjulene i Europa, men tempoet er mere 
moderat end det har været de sidste måneder. Over de seneste 
måneder er stemningen i euroområdet blevet forværret, og 
udviklingen fortsatte i maj. Det viser de foreløbige PMI-tal 
for måneden. Således faldt indkøbschefernes vurdering af 
det økonomiske klima i april til 54,1 mod 55,1 i marts. Tallet 
er dog fortsat solidt over 50, hvilket er det niveau der skiller 
fremgang fra tilbagegang. Det er også værd at hæfte sig ved, 
at den faktiske økonomiske udvikling i euroområdet på intet 
tidspunkt har afspejlet de rekordhøje PMI-data, som indløb 
omkring årsskiftet.

Det politiske landskab i Europa har i øjeblikket også 
negativ påvirkning på den samlede europæiske økonomi og 
fællesvalutaen. Især er der bekymringer for den italienske 
økonomi, der fortsat er den mest skrøbelige blandt de store 
eurolande. Økonomien er presset af svagheder i banksektoren 
og en høj offentlig gældsbyrde kombineret med svage 
vækstudsigter og politisk uro. 

Den amerikanske økonomi er også på vej ned i tempo, men 
er i bedre form end den europæiske. Udviklingen har også 
afspejlet sig i den amerikanske dollar den seneste måned, og 
USD har i øjeblikket ”overtaget” i forhold til euroen. Udover 
de økonomiske indikatorer og den usikre politiske situation 
i Europa, så er tonen mellem USA og Nordkorea, som vi har 
nævnt før, forbedret, hvilket også har været dollar-positivt. 

Den 13. juni var der rentemøde i USA, og her blev renten 
som forventet sat op med 0,25 pct. til 1,75 – 2,00 pct.. FED 
signalerede, at der kommer to yderligere renteforhøjelser i år 
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efterfulgt af tre til næste år. I de medfølgende kommentarer 
fra centralbanken understregede de, at den amerikanske 
økonomi fortsætter med at udvise en solid fremgang med 
faldende arbejdsløshed og en stigning i kerneinflationen. 
Dagen efter rentemødet i USA var der rentemøde i Den 
Europæiske Centralbank, og renten blev som forventet ikke 
ændret, men banken annoncerede at obligationsopkøbene 
stopper ved udgangen af året. Fra september til december vil 
opkøbene blive halveret til 15 milliarder euro om måneden, og 
den første renteforhøjelse vil tidligst komme efter sommeren 
2019. Nyheden om at renten først sættes op om et år blev 
modtaget lunkent af valutamarkedet, som sendte euroen til 
tælling. Før rentemødet startede dollaren i 630 mod danske 
kroner og efter annonceringen steg den til omkring 645. Hen 
over sommeren kan vi forvente at overtaget, som dollaren 
har over for euroen i øjeblikket, kommer til at fortsætte, og i 
dansk regning forventer vi et niveau på 615 – 650.

GBP 

Storbritannien har som resten af Europa haft økonomisk 
fremgang, men opsvinget har været meget kort og også et af 
det svageste i Europa. Den globale vækst vi har set de seneste 
år har været positivt for de britiske eksportvirksomheder, 
men den indenlandske økonomi har ikke rigtigt fulgt med, 
med lav lønudvikling og lavt privatforbrug. De økonomiske 
indikatorer har den seneste tid også været til den svage 
side, hvilket har holdt Bank of England fra til at sætte renten 
op, som så igen har påvirket pundkursen negativt. Idet det 
globale opsving nu er mere moderat, kan man også forvente 
at udsigterne for den engelske økonomi bevæger sig i den 
forkerte retning. Pundet har dog klaret sig rimeligt godt på 
det seneste og ligger i øjeblikket i 847 mod danske kroner, 
men det skyldes alene den seneste svækkelse af euroen. 
BankNordik forventer ikke at pundet vil styrkes markant fra 
nuværende niveau, men vil snarere bevæge sig nedad. Vi 
kommer formentlig til at se større udsving i pundet, som vi 
allerede har oplevet det nu i snart lang tid.

I tillæg til at den britiske økonomi begynder at bevæge sig i 
forkert retning, skyldes udsvingene i pundet også de allerede 
kendte Brexit-forhandlinger, der på ingen måde udvikler sig 
positivt. De største udfordringer Theresa May har haft på det 
seneste, er interne uenigheder i den konservative regering. 
May har holdt krisemøde med tre pro-Brexit ministre David 
Davis, Boris Johnson og Liam Fox om grænsen mellem Irland 
og Nordirland samt om en mulig slutdato for tilknytningen 
til EU’s toldunion. May blev nødt til at bakke tilbage fra sit 

standpunkt overfor det tre oprørske ministre, idet Brexit-
ministeren Davis var klar til at trække sig, hvis hun ikke 
ændrede holdning. De konservative i Storbritannien fremstår 
som et parti, der ikke engang er i stand til at blive enige med 
sig selv. Derfor kan man forvente at resten af forhandlingerne 
med EU bliver besværlige og hårde, hvilket sandsynligvis 
kommer til at påvirke pundet negativt. 

NOK 

Siden seneste Markets Update har den norske krone bevæget 
sig i et snævert interval på 77,70 – 79,20. De økonomiske tal 
der er kommet fra Norge har været en pose blandede bolsjer. 
Boligpriserne, der har været én del af forklaringen på hvorfor 
NOK har haft det svært siden sidste sommer, viste sig fra 
den stærke side i maj, idet de steg med 1,1 pct. m/m. På årlig 
basis svarer det til en stigning på 1 pct., hvilket er langt over 
Norges Banks prognose for 2. kvartal med et gennemsnitligt 
fald på 1,4 pct.. Kerneinflationen faldt derimod i maj til 1,2 pct. 
mod 1,3 pct. sidste måned. Tilbagegangen kom som en stor 
overraskelse, idet Norges Bank havde forventet en stigning 
på 1,6 pct.. Olieprisen har været støt opadgående de seneste 
måneder, men det afspejler sig ikke i investeringsplanerne for 
den norske olieindustri i 2018, der er blevet revideret ned fra 
+8 pct. til +5 pct.

Den 21. juni er der rentemøde i Norges Bank, og BankNordik 
forventer ikke at de sætter renten op, men gør det muligvis 
senere i år. På længere sigt forventer vi en styrkelse af NOK, 
men på kort sigt må NOK forventes at handle i det samme 
snævre interval, som vi har set den seneste måned.

 



5

21. juni 2018

BankNordik Markets Update  
– forventningsskema, 20. juni 2018

Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr.

Korte renter: Volatilitet:

DK Nat. bank udlånsrente 0,05   I-traxx (Y5) 299,57  
ECB refinansieringsrente 0,00   VIX 12,75  
US Fed Funds 1,75-2,00  

Lange renter: Valuta:

Tysk 10-årig rente 0,370   USD/DKK 6,4458  
Amerikansk 10-årig rente 2,903   EUR/DKK 7,4524  
Dansk 10-årig rente 0,397   GBP/DKK 8,4800  
Dansk realkredit, 2,5 % 47 2,198  

CHF/DKK  6,4587  
Aktier: SEK/DKK 0,7249  
OMXC 25 (CAP) 1.120,60   NOK/DKK 0,7869  
EuroStoxx 50 1.060,74   JPY/DKK 5,8539  
DAX 12.735,20   EUR/CHF 1,1537  
S&P500 2.762,59   EUR/USD 1,1561  
Nasdaq 7.228,04  
Dow Jones 24.700,21  

Symbolforklaring Ved ændring

Stærkt stigende  
Lettere stigende  
Uforandret  
Lettere faldende  
Stærkt faldende  

Aktiv-allokering
Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger 
til allokering af frie midler.

Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i 
forhold til egen individuel risikoprofil.

Over- / undervægt: +/- 5 %.
Stærk over- / undervægt: +/- 10 %.

* Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid 
på op til 2 år.

Aktier Neutral

Obligationer Neutral

Kontanter Neutral
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Disclaimer
Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske
krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle
inden udbredelsen af publikationen.

Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger
er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik
garanterer Ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret
på den Angivne dato og kan ændres uden varsel.

Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter.
Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i
Overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn.

BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling
vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som
følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn.
Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Redaktionsansvarlig: Investeringsdirektør Henrik Jensen. Redaktionen afsluttet den 20. juni 2018.
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